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Z ŻYCIA SZKOŁY

III Debata Podatkowa: 

Podatek handlowy
16 czerwca 2016 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warsza-

wie odbyła się III Debata Podatkowa1 poświęcona tym razem 
wprowadzeniu nowego podatku od sprzedaży detalicznej2.

Jako wprowadzenie do Debaty dr hab. Marcin Jamroży przed-
stawił na wstępie rozwiązania dotyczące opodatkowania sektora 
handlu detalicznego, występujące w innych państwach europej-
skich. Opodatkowanie handlu detalicznego nie jest bynajmniej 
regułą w Unii Europejskiej. Należy przede wszystkim wskazać 
na rozwiązania przyjęte w Hiszpanii, Francji oraz na Węgrzech. 
W 2013 roku w Hiszpanii wprowadzono podatek regionalny 
naliczany od powierzchni użytkowej lokali handlowych powyżej 
2,5 tys. m² w 6 regionach (Katalonia, Nawarra, Aragonia, Wyspy 
Kanaryjskie, Asturia, La Rioja). Stawki podatku są zróżnicowane, 
w zależności od regionu (Comunidades Automomas); tytułem 
przykładu, najwyższą stawką jest stawka katalońska w wyso-
kości 17,42 EUR/m². W 2015 r. Komisja Europejska, zarzuca-
jąc niedozwoloną pomoc publiczną państwa, zakwestionowała 
w szczególności wprowadzenie zwolnień podatkowych (m.in. 
przy sprzedaży samochodów, maszyn budowlanych i dostaw to-
warów przemysłowych). Natomiast we Francji przedsiębiorstwa 
handlowe o obrotach ze sprzedaży detalicznej przekraczających 
460 tys. euro obowiązuje podatek od lokali o powierzchni użyt-
kowej powyżej 400 m². Co ważne, stawka podatku obliczana jest 
na podstawie obrotów w przeliczeniu na 1 m² lokalu:

obrót na m² 
[O/m²]

sprzedaż 
detaliczna

stacje paliw

do 2 999 € 5,74 € 8,32 €

3 000 € – 12 000 € [(O/m² – 3000) * 
0,00315] + 5,74 €

[(O/m²– 3000) * 
0,00304] + 8,32 €

od 12 001 € 34,12 € 35,70 €

Komisja Europejska nie miała zastrzeżeń do obowiązującej 
we Francji daniny. Inaczej było w przypadku Węgier, gdzie w la-
tach 2010–2012 obowiązywał specjalny podatek od sprzedaży 
detalicznej (nazywany też podatkiem kryzysowym). Cechowała 
go silnie progresywna skala podatkowa (0,1%–2,5%, maksy-
malna stawka od ca. 100 mld HUF3, zwolnienie do 500 mln 
HUF obrotu). Również w ocenie Trybunału Sprawiedliwości 
UE podatek wywierał potencjalnie dyskryminujące skutki wo-
bec podatników, którzy działają w ramach grupy kapitałowej 
obejmującej spółki mające siedzibę za granicą4. 

Z wykładem inauguracyjnym wystąpił Adam Krzysztof Abra-
mowicz, poseł na Sejm RP, przewodniczący Parlamentarnego 
Zespołu na rzecz Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomiczne-
go. Wskazał między innymi, że podatek od handlu detalicznego 
jest jednym z dwóch podatków sektorowych zapowiedzianych 
już w kampanii wyborczej przez PIS. Jakie jest uzasadnienie 
wprowadzenia tego podatku? Przede wszystkim wyrównywanie 
szans w sektorze gospodarki jakim jest handel, aby utrzymać 
zróżnicowaną strukturę handlową. W Polsce rocznie ubywa śred-
nio 5000 małych sklepów. Zamykanie rodzinnych fi rm zwiększa 
bezrobocie. Ze względu na interes zwykłego obywatela byłoby 
dobrze, gdyby wybór miejsca zakupu był dosyć szeroki. Duże 
sieci mogą zmuszać producentów do działań, które nie do koń-
ca służą konsumentom, np. przez ciągłe wymuszanie obniżek 

cen kosztem jakości. Warto zachować kanał dystrybucji, który 
pozwala producentom na pewien oddech. Podatek od handlu 
ma pomóc w utrzymaniu się różnych formatów handlowych na 
rynku, tak żeby nie doszło do zmonopolizowania handlu. Drugi 
powód jego wprowadzenia to optymalizacja podatków przez duże 
sieci handlowe. Firmy duże, głównie z kapitałem zachodnim, 
korzystają szczodrze z takich możliwości. Nie może być tak, żeby 
na budżet w Polsce składali się mali i średni przedsiębiorcy, bo 
to źle oddziałuje na całą gospodarkę. Poseł wskazał, że zespół 
parlamentarny pod jego kierownictwem wypracował projekt, 
w którym przewidziano jedną stawkę podatku, bez wbudowa-
nej progresji. Natomiast MF opowiedziało się za rozwiązaniem 
z dwoma stawkami podatku (0,8%, 1,4%). Ta wyższa 1,4% obej-
muje praktycznie tylko sieci o kapitale zachodnim. Według oceny 
Posła, łatwiejsza do obrony w Brukseli byłaby konstrukcja jedno-
litej stawki na poziomie np. 0,9% ze zwolnieniem obrotu do 204 
mln rocznie. Podatek od sprzedaży detalicznej jest skierowany do 
wszystkich przedsiębiorstw, więc zarzut o celowym nakładaniu 
podatku na fi rmy z kapitałem zagranicznym jest chybiony. Nie 
cel fi skalny był najważniejszy, tylko podjęcie działania w celu 
zróżnicowania rynku handlowego, aby producenci mogli sprze-
dawać w różnych kanałach dystrybucji, a konsumenci mogli 
kupować w różnych formatach.

Z głosem ad vocem wystąpił dr Maria Andrzej Faliński, 
dyrektor generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. 
Nawiązując wprost do wypowiedzi posła Abramowicza uznał 
on, że założenie o wyrównaniu szans jest założeniem chybio-
nym w diagnozie sytuacji w Polsce z tego powodu, że aktualnie 
krajowy rynek handlu w Polsce jest zasadniczo w równej mierze 
obsługiwany w kanale nowoczesnym przez fi rmy z kapitałem 
polskim, jak i przez fi rmy z kapitałem zagranicznym. Polskie 
fi rmy radzą sobie znakomicie. Zagraniczne fi rmy zainwestowały 
ok. 50 mld euro, a polskie fi rmy – około 20–22 mld, jednak 
udział w rynku jest porównywalny, zaś penetracja rynku jest 
zdecydowanie lepsza po stronie fi rm polskich. Wyrównywanie 
szans jest zatem nieco iluzoryczne. Przynajmniej 10 lat rośnie 
sprzedaż z małych powierzchni sklepowych. Polskie fi rmy zna-
lazły efektywną metodę łączenia się w sieci, głównie franczyzo-
we. Uwzględniając wskaźnik top 10, określający ile sprzedaje 
10 największych fi rm handlowych w danym kraju, to w Polsce 
kształtuje się on na poziomie ok. 35%, w Czechach powyżej 
70%, na Słowacji, na Węgrzech i w Skandynawii – powyżej 
90%. Oznacza to, że wątpliwe jest zagrożenie koncentracją. Nie 
jest to przesłanka do podejmowania szczególnych działań w za-
kresie danin publicznoprawnych. Jeżeli przedstawiciele władzy 
mówią o zatrzymaniu ekspansji zagranicznych sieci, to w sytuacji 
defl acyjnego rynku „przycięcie” możliwości sprzedaży może 
się zakończyć konsolidacją rynku. Inny aspekt w wypowiedzi 
dr. Falińskiego stanowił sprzeciw wobec sektorowego opodat-
kowania. Nowoczesny handel to są formaty, z których każdy 
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funkcjonuje trochę inaczej. Średnia rentowność w handlu jest na 
poziomie 1,1%, przy czym rentowność dyskontów jest wyższa 
– kształtuje się na poziomie około 5%. To właśnie dyskonty może 
być stać i na zapłatę podatku handlowego, na dalszy rozwój, jak 
i na inwestycje w wojny cenowe. Zdaniem dr. Falińskiego, nie 
należy upatrywać problemu w samym ciężarze podatkowym, ale 
w następstwach jego nałożenia, takich jak żywiołowa konsoli-
dacja, zakłócenia w funkcjonowaniu rynku, osłabienie eksportu.

Dyskusję panelową moderował prof. dr hab. Janusz Ostaszew-
ski, dyrektor Instytutu Finansów SGH. Skierował do uczestników 
stołu panelowego szereg pytań. Czy wprowadzenie podatku od 
sprzedaży detalicznej wpisuje się transparentnie i bezkolizyjnie 
w konstrukcję systemu podatkowego w Polsce? Jakie funkcje 
będzie spełniać ten podatek? Z jednej strony – na ile podatek 
ten nie spowoduje przerzucenia kosztów ekonomicznych na 
konsumentów? A z drugiej strony, czy sieci handlowe nie będą 
oddziaływać na dostawców i naciskać na zaniżanie cen zbytu? 
Jednoznaczna odpowiedź na pytania dotyczące przerzucalności 
tego podatku na konsumentów lub dostawców jest jednak trudna, 
bo ciężko jest modelować takie zjawiska. Wreszcie, skoro jest 
tyle wątpliwości co do zgodności z prawem unijnym, czy należy 
upierać się przy taryfi e progresywnej? Dlaczego nie może być 
jednej stawki podatkowej? 

Prof. dr hab. Artur Nowar-Far, kierownik Instytutu Prawa 
SGH, wskazał, że istnieje niespójność pomiędzy deklaracją, którą 
– co do celów planowanej regulacji – złożył poseł Abramowicz, 
w której wskazał on na motywy pozafi skalne, a zapisem uzasad-
nienia do ustawy, w której podkreśla się zasadniczy fi skalny jej 
cel – wręcz określony jako konieczność zapewnienia środków 
do program „Rodzina 500 Plus” (co nie jest najszczęśliwszym 
zapisem ze względu na to, że nie powinno się tak konkretnie 
wiązać źródła fi nansowania budżetu z tytułem wydatkowym). 
Tak czy inaczej, niedobrze się stało, że na inicjacyjnym etapie 
prac legislacyjnych uwypuklono i taki motyw podatku, że ma on 
celowo nie dotyczyć tego sektora rynku sprzedaży detalicznej, 
który jest zdominowany przez podmioty krajowe, zaś obciążać te 
sektory, w których dominują podmioty o proweniencji zagranicz-
nej. Jeżeli istotnie podatek ten miałby właśnie tak rozumianą se-
lektywną naturę, to może on naruszać reguły pomocy publicznej. 
Według prawa unijnego, akceptowalny konstrukcyjnie podatek 
tego typu wymagałby wykazania, że wynika on z fundamen-
talnych i kierunkowych zasad naszego systemu podatkowego. 
Zgodnie z orzecznictwem TSUE oznacza to w szczególności 
konieczność wykazania, że jest on zgodny z wewnętrzną logiką 
ogólnego systemu podatkowego. Warto pokreślić, że sama pro-
gresywność planowanego podatku, nie może być z tego punktu 
widzenia uznana za wadę jego konstrukcji.

Dr Irena Ożóg, była wiceminister fi nansów, stwierdziła, że 
podatek ten ma pełnić przede wszystkim funkcję zabezpieczenia 
transferów socjalnych, które są już realizowane, np. polityka 
socjalna w zakresie programu „Rodzina 500 Plus”. Nie sposób 
nie zauważyć, że ten podatek ma generalnie cel fi skalny i poli-
tyczny. Nie jest bynajmniej tak, że sklepy wielkopowierzchnio-
we, również te z kapitałem zagranicznym, korzystają z jakichś 
szczególnych ulg podatkowych.

Dr Jarosław Neneman z Uczelni Łazarskiego w Warszawie, 
były wiceminister fi nansów, podkreślił, że w czasach kiedy 
zajmował się podatkami w Ministerstwie Finansów, to służy-
ły one głównie zbieraniu pieniędzy. Gdyby w tym przypadku 
chodziło wyłącznie o pieniądze, to wystarczyłoby np. podnieść 
o 10 groszy akcyzę na olej napędowy, zmniejszając dysparytet 
pomiędzy olejem a benzyną. Doświadczenia z nowym podatkiem 

bankowym pokazują, że jak każdy podatek, zapłacą i ten ludzie 
(konsumenci). Podatek od handlu będzie stwarzał możliwości 
optymalizacyjne. Sprawy sporne trafi ą do sądów, a sądy „i tak 
mają co robić”, podobnie jak administracja skarbowa. Jedynie 
z punktu widzenia edukacji ekonomicznej społeczeństwa dys-
kusja wokół podatku handlowego jest bardzo pozytywna. Co-
raz więcej osób zrozumie bowiem, że ten podatek nie obciąży 
sklepów wielkopowierzchniowych, ale klientów, dostawców 
i pracowników.

Prof. dr hab. Janusz Kudła, odnosząc się do celów wprowa-
dzenia podatku handlowego z perspektywy ekonomicznej, uznał, 
że po pierwsze, jest to cel fi skalny. Po drugie, jest to cel, który 
zmierza do zmniejszenia przewagi dużych sieci nad małymi 
sklepami. Po trzecie, to kwestia kapitału zagranicznego. Z punktu 
widzenia realizacji celu fi skalnego najbardziej adekwatny byłby 
podatek jednolity bez progu podatkowego, między innymi dlate-
go, że taki podatek najbardziej godziłby w tych uchylających się 
od płacenia podatku. Natomiast jeżeli priorytetem jest zmniej-
szenie przewagi dużych sieci, to żadne z rozwiązań taryfowych 
nie będzie wystarczające dla zniwelowania przewagi posiadanej 
z tytułu korzyści skali. Taki podatek musiałby być silnie pro-
gresywny, ale byłby jednocześnie bardziej podatny na uchylanie 
się od niego. Z kolei, mając na względzie wyższe obciążenie 
kapitału zagranicznego, to typowe rozwiązanie stanowiłby eks-
port obciążeń podatkowych. Obciążamy wszystkich równo, ale 
podmioty krajowe dostają rekompensatę. Trudno skonstruować 
taki instrument, który będzie realizował wszystkie trzy cele.

Zdaniem mec. Dariusza Wasylkowskiego (Wardyński i Wspól-
nicy) państwa członkowskie mają prawo wprowadzać do swoich 
systemów podatkowych środki specjalne, takie jak dyskutowany 
podatek handlowy. Państwo członkowskie może bowiem w celu 
realizacji ważnych programów socjalnych nakładać na podatni-
ków nowe obciążenia podatkowe uzasadniając ich wprowadzenie 
funkcją redystrybucyjną podatków. Dodatkowe uzasadnienie, 
o jakim była również mowa, tzn. wsparcie MŚP, można także 
rozważać jako istotny cel, którego realizacji może służyć dys-
kutowany podatek Podstawową jego wątpliwość budzi natomiast 
uzasadnienie celowości wprowadzenia tego podatku w postaci 
zamiaru zastąpienia wpływami z podatku handlowego luki po-
datkowej związanej z optymalizacją podatkową. Do zwalczania 
optymalizacji służą inne instrumenty, a nie wprowadzanie nowego 
podatku. Ponadto należy podkreślić, że o ile uznać, że podatek 
handlowy jest elementem pomocy publicznej i nie będzie ona 
notyfi kowana Komisji, to taka pomoc jest nielegalna. Zdarzają 
się sytuacje, w których państwo członkowskie świadomie nie 
notyfi kuje środka pomocowego, ale robi się to raczej nie w takiej 
sytuacji, w której Komisja już wszczęła korespondencję z rządem 
polskim i już w lutym br. domagała się wyjaśnień w zakresie 
podatku handlowego. Ostrożność nakazywałaby wyjaśnienie 
tych kwestii przed uchwaleniem ustawy. Bez względu na to jak 
proceduralnie potoczy się sprawa tego podatku, to rząd polski po-
winien przygotować odpowiednie analizy ekonomiczne odpiera-
jące zarzut selektywności skutkującej dyskryminacją podmiotów 
zagranicznych oraz uzasadniające proporcjonalność obciążeń.

Marcin Jamroży
 1Debaty Podatkowe to projekt cykliczny, przeprowadzany w formie open. 

Program obejmuje wystąpienie problemowe (ok. 30 min), głos ad vocem (ok. 
15 min), dyskusję panelową oraz komentarze z sali.

  2Ostatecznie 1 września 2016 r. weszła w życie ustawa z 6 lipca 2016 r. 
o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1155).

  3HUF – forint węgierski.
  4Zob. wyrok TS UE z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie C-385/12 Hervis.




